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Támogatás 
megnevezése

GOP-2011-1.3.1/A KMOP-2011-1.1.4/A GOP-2011-1.3.1/B GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/B

Támogatás formája
Forrás (2011-2013) 21 mrd HUF 12 mrd HUF 6 mrd HUF 27 mrd HUF 1 mrd HUF
Beadási határidő

Vállalási feltételek

Indulási feltételek

Kedvezményezettek 
köre

Támogatható 
tevékenységek köre

Támogatás mértéke % 55%

Tám. min. összege:

Tám. max. összege: 500 000 000.- HUF

15 000 000.- HUF

45%

a) A pályázónak vállalnia kell, hogy a 2010-hez képest a projekt befejezési 
évét követő 2 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a 
támogatás 30%-át.
b) A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül 
követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke 
nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, 
mint 0,5.)

Jogi személyiségű és nélküli gazdasági társaságok; szövetkezetek (kettős 
könyvvitel és nem lehet EVA)

1 fő alkalmazott; pozitív saját tőke, teljes lezárt kettő üzleti év; a projekt 
elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a 2010-es nettó árbevételt; 

Kizárólag az akkreditációs pályázaton részt vett, akkreditált innovációs 
klaszter címet elnyert klaszter valamely tagvállalata (gazdasági társaság, 

szövetkezet) pályázhat. 

Kísérleti fejlesztés;
Eszközbeszerzés;

Infrastrukturális és ingatlan beruházás (csak GOP esetében);
Információs technológia fejlesztés;

Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések;

Piacra jutás támogatása;
Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység.

Tudomány és innováció program pályázatai

vissza nem térítendő

a) A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 
üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem 
csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)
b) A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű 
ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást 
megelőző üzleti év) képest.

5 000 000.- HUF

25 000 000.- HUF

65%

Jogi személyiségű és nélküli gazdasági társaságok; szövetkezetek; egyéni 
vállalkozók; 

1 fő alkalmazott; pozitív saját tőke, teljes lezárt két üzleti év;  a projekt 
elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a 2010-es nettó árbevételt; 

Munkatársak alkalmazása ;
Eszközbeszerzés 

Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység .

2011. március 1. -  2011. december 31.


